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Um marco médico 
em Alagoas

“As especificações dos materiais empregados buscam 
equilibrar os parâmetros de durabilidade e custo.”

CONSTRUÇÃO

Com previsão para o tér-
mino da construção 

em 2021, o centro médi-
co do Hospital do Coração 
de Alagoas foi idealizado 
e planejado para reunir di-
versos serviços na área de 
saúde, tendo como suporte 
um hospital de referência 
aliado a uma infraestrutura 
moderna, equilibrando os 
parâmetros de durabilidade 
e custo e atendendo as par-
ticularidades que esse tipo 
de construção exige.

A formatação do centro 
médico, com mais de 14 mil 
m² de área construída, vem 
sendo desenvolvida desde 
2013 com a Cavalcante Pei-
xoto Engenharia e a direção 
do Hospital do Coração de 
Alagoas. Foram vários estu-
dos de viabilidade com foco 
na construção de uma es-
trutura física capaz de abri-
gar diversas especialidades, 
exames e procedimentos 
médicos, com segurança e 
conforto para os pacientes.

“Realizamos um estudo 
minucioso e decidimos in-
corporar o terreno onde fun-
cionava o estacionamento 
da instituição. Dessa forma, 
foi possível fazer um projeto 
com ótimo custo-benefício 
ao Hospital sem interferir 
nos atendimentos”, afirma 
Anderson Cavalcante Peixo-
to, diretor da construtora.

Adaptação
Diante disso, o local esco-

lhido para a construção foi 
o terreno em frente ao pró-
prio hospital, que funciona-
va como estacionamento. 
A solução encontrada para 
unir os dois prédios foi a 
construção de uma passa-
rela, a primeira desse tipo 
a ser construída no Estado, 
que corta a rua e faz a “pon-
te” entre o Hospital do Co-
ração e o Centro Médico.

Para a realização do em-
preendimento, a constru-
tora trouxe para o projeto 
a Empresa TETO Planeja-
mento Imobiliário, referên-
cia no Estado no ramo de 
incorporações imobiliárias 
com mais de 20 empreendi-
mentos entregue. A parceria 
consolidou todas as neces-
sidades e expertises do em-
preendimento.

“Nosso objetivo é cons-
truir um empreendimento 
sólido, trazendo aos seus 
investidores tranquilidade e 
garantia de capital”, explica 
Joaquim Santana, diretor da 
TETO. Com projeto arquite-
tônico assinado pelo arqui-
teto Edalmo Lobo, a obra 
teve início em setembro de 
2018. A infraestrutura conta-
rá com 17 pavimentos, sen-
do 03 subsolos, auditório e 
espaço para outros serviços. 
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Sustentabilidade

Durante a construção, os 
materiais são dimensionados 
para seu reaproveitamento 
máximo, (elementos de ma-
deira para estrutura são di-
mensionados para serem re-
aproveitados até 12 vezes). A 
compatibilização dos projetos 
busca eliminar retrabalhos e 

que enfrentar a alta resis-
tência do solo. Além disso, 
tivemos dificuldade no que 
diz respeito à movimentação 
e retirada de material, já que 
o Hospital está em funciona-
mento e, por isso, precisa-
mos lidar com a escassez de 
espaço, ressalta Peixoto.

desperdício de materiais. Os 
entulhos seguem o destino 
especificados no Programa de 
Gerenciamento de Resíduos 
da Construção Civil (PGRCC), 
sendo recolhidos através de 
containers que são enviados 
periodicamente a um Aterro 
Sanitário Legalizado.

O empreendimento con-
tará ainda com gerador full 
à gás natural, um combus-
tível mais limpo. Antes de 
seu destino final, todo o es-
goto gerado no prédio será 
destinado a uma Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE), 
e sistema de aquecimento 
da água funciona através de 
placas solares, com backup 
de gás natural. 

Responsabilidade
social

O projeto foi desenvolvi-
do com base em um Estudo 
de Impacto de Vizinhança. 
O relatório analisa a interfe-
rência do empreendimento 
na região, e busca minimizar 
os impactos ambientais, no 
trânsito local e potencializar 
os aspectos positivos de sua 
implantação. Apesar de todo 
planejamento, as empresas 
enfrentaram alguns desafios 
nas primeiras ações da obra.

“Por se tratar de um em-
preendimento com três sub-
solos e 100% de ocupação 
de área do terreno, tivemos 


